
ROMANIA
JUDETUL ARGES
COMUNA VULTURESTI

HOTARAREA
nr. 7 din 18.01.2021

cu privire la aprobarea proiectului cu tema »Sprijinirea elevilor din Comuna Vulturesti, judetul
Arges in procesul educational” si a cheltuielilor legate de acesta

Consiliul local al comunei Vuituresti, judetul Arges, intrunit in sedinta extraordinara, azi
18.01.2021

Expunere de motive: Conform aspectelor comunicate prin scrisoarea Comisiei Europene nr.
Ares(2020)1847818 privind initiativa de investifii de rdspuns la pandemia cu coronavirusul SARS-
Cov-2, Comisia Europeand propune mobilizarea fondurilor aferente politicii de coeziune pentru ardspunde intr-o manierd flexibilé la nevoile apdrute in contextul pandemiei in sectoarele cele
mai afectate (ex. sdndtate, IMM-uri, forta de munca).

Desfdsurarea de activitdti didactice in anul scolar 2020/2021 presupune o serie de mdsuri
necesare pentru desfdsurarea in bune conditii a procesului educational atdt pentru elevi, ct si
pentru cadrele didactice in contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2,
pentru a evita o crestere rapidd a infectiei cu coronavirus, dar si pentru a crea conditiile
necesare desfdsurdrii activitdtilor didactice.

In acest sens una dintre mdsurile adoptate prin “ORDONANTA DE URGENTA nr. 144 din 24
august 2020 privind unele mdsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare
desfdsurdrii in conditii de preventie a activitatilor didactice aferente anului scolar 2020/2021 in
contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2” se referd la asigurarea accesului
elevilor la procesul de invitare in mediul on-line. In acest sens, mdsura are in vedere dotarea
elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare,
precum si a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel incdt orele de pregdtire din timpul
activitatilor didactice sé se poatd desfdsura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu
profesoriisi cu ceilalti elevi, precum si pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-
CoV-2, fapt care ar pune in pericol desfdsurorea in conditii normale a tuturor activitdtilor
didactice necesare procesului de invdtdmant.
Aceastd mdsurd vizeazd interesul strategic national, acela de a asigura in bune conditii
desfdsurarea activitdtilor didactice in anul scolar 2020-2021, respectiv de a asigura
desfdsurarea in bune conditii a serviciului public de educatie.

Interventiile legate de TIC in educatie vor viza dotarea elevilor cu echipamentemobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare precum si a altor
echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurdrii activitdtii didactice in mediu on-line
astfel incét sd se asigure in bune conditii desfésurarea activitdtilor didactice in anul scolar 2020-
2021.

Analizénd temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si alin. (2), art. 138 alin.(1) si alin.
(4) din Constitutia Romaniei, republicat;
b) art. 3 si 4 din Carta europeana autonomiei locale, adoptats Ia Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificat3 prin Legea nr. 199/1997;



c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al Romdniei, adoptat prin Legea nr. 287/2009,
republicat, cu modific3rile si completirile ulterioare:;
d) art. 1alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (1), (3), (4) si (6), precum si art. 41-42 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificrile si completarile ulterioare,
e) HG 907/20016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul —

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

Avand in vedere:
>  Referatul de aprobare nr. 159/14.01.2021
>  Raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat sub nr. 166 din 14.01.2021;
»  avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului local
>  prevederilor art. 286 alin. 4 si 287 lit. b si in temeiul dispozitiilor art. 196 alin. 1 lit.
a) si art. 197 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
>  ORDONANTA DE URGENTA nr. 144 din 24 august 2020 privind unele masuri pentrualocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfasurarii in conditii de
preventie a activitafilor didactice aferente anului scolar 2020/2021 in contextul riscului
de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2.

tinand cont de:
»>  GHIDUL SOLICITANTULUI privind accesarea fondurilor europene nerambursabile
conform Axei prioritare 2 — Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o
economie digitala competitivd, Prioritatea de investitii 2c. — Consolidarea aplicatiilor TIC
pentru e-guvernare, e-invatare, e-incluziune, e-culturs, e-sinitate, Obiectiv Specific OS
2.4 — Cresterea gradului de utilizare a Internetului, Actiunea 2.3.3.— imbun3tatirea
continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune,
e-sanatate si e-culturd — SECTIUNEA E-EDUCATIE.
> prevederile art. 136, art. 286 alin. 4 si 287 lit. b si in temeiul dispozitiilor art. 196
alin. 1 lit. a) si art. 197 alin. 4 din 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Tn temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/
2019 privind Codul Administrativ:

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba proiectul ,Sprijinirea elevilor din comuna Vulturesti, Judetul Arges in

procesul educational” si cheltuielile legate de acesta, atat valoarea totald a proiectului,
reprezentand suma de 399417,7 lei cu TVA, cit si valoarea cofinantarii proprii, reprezentand
suma de 7850,34 lei cu TVA, care reprezinti 2% din valoarea eligibild a proiectului care este in
valoare de 392517.07 lei cu TVA, conform Anexei nr.1 — Buget defalcat pe fiecare cheltuial3, ceface parte integrant3 din prezenta hotirare.

Art. 2. Se aproba ca sumele neeligibile din cadrul proiectului in valoare de 6900,00 lei cu
TVA si sumele reprezentind cofinantarea proprie in valoare de 7850,34 lei cu TVA si fie
suportate din bugetul local.

Art. 3. UAT Comuna Vulturesti, in calitate de solicitant al proiectului, va respecta toate
cerintele cuprinse in cadrul Ghidului Solicitantului aferent Actiunii 2.3.3 — Tmbun3tstirea
continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-culturd — SECTIUNEA E-EDUCATIE, Axa prioritard 2 — Tehnologia Informatiei si
Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digital3 competitiva, Prioritatea de investitii 2c. —
Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, e-incluziune, e-culturs, e-sanatate,Obiectiv specific 052.4 — “Cresterea gradului de utilizare a Internetului”, aprobat prin ordinul
ministrului fondurilor europene nr. 2397 / 2018 si modificat prin ordinul ministrului fondurilor
europene nr. 1186 din 19.10.2020, dar si cerintele cuprinse in contractul de finantare ce urmeaza
a fi semnat in cazul aprobarii finantarii si se angajeazi:
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[a . Sa asigure conditiile de desfisurare optima a activitatilor proiectului;
. Sa asigure contributia proprie din costurile eligibile si sa finanteze costurile neeligibile care ii

revin, aferente proiectului;
- sd finanteze cheltuielile care fi revin pan la rambursarea sumelor aprobate, astfel incat sa se

asigure implementarea optima a proiectului;
sa nu incerce sa obtind informatii confidentiale legate de stadiul evaluérii proiectului sau s3
influenteze personalul OIPSI/comisia de evaluare/expertii evaluatori in timpul procesului de
evaluaresi selectie .

. sa asigure functionalitatea echipamentelor IT achizitionate pentru cel putin durata minima
normata de viata a acestora, in conformitate cu prevederile nationale in vigoare, perioadafiind masurata incepand cu data livrarii acestora (semnarea procesului de receptionare si
punere in functiune de catre entitatea beneficiara)

. sa asigure folosinta echipamentelor si aplicatiilor pentru scopul declarat in proiect;
sa asigure capacitatea operational si administrativd necesare implementirii proiectului
(resurse umane suficiente si resurse materiale necesare);

. sd asigure obligatoriu garantia si mentenanta rezultatului proiectului prin
contractul/contractele incheiate pe perioada implementdrii cu diversi furnizori sau prin surse
proprii;

Art.4. Persoana desemnata sa reprezinte UAT Comuna Vulturesti in relatia cu OrganismulIntermediar pentru Programul Operational Competitivitate pe toata perioada derularii proiectului
cu titlul ,Sprijinirea elevilor din Comuna Vulturesti, Judetul Arges in procesul educational”, estedomnul POSIRCA LIVIU - EUGEN,in calitate de primar al UAT Comuna Vulturesti.

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insircineazs Primarul Comunei
Vulturesti si aparatul de specialitate.

Art.6. Prezenta hotardre se comunic Primarului comunei Vulturesti, compartimentului
achizitii publice, compartimentului resurse umane, contabilitate, impozite si taxe si Institutiei
Prefectului-judetul Arges in vederea exercitarii controlului de legalitate.

Art.7. Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunostinta publica, si va fi
publicata in Monitorul Oficial Local.

PRESEDINTE DE SEDING
CONSILIER {ANA CONSTAN in|
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BUGET DEFALCAT
pe fiecare cheltuiala - pentru verificare rezonabilitate preturi

ANEXA LA HCL NR. 4 /18.01.2021

CATEGONKI

DE
CHECTUIELT

Rata
ELIGIBILE (inclusiv TVA aferent in Foci Val. totala

cafisantare
Nr. Crt condifiile in care TVA nu poate fi iM i 5 Pret unitar| Cant Total eligibild incl.|Valoare TVA
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38.065.66|4768.23

! Laptop 3.49446 21,00 73.382,40
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143.341,76desfasurdrii activitdfii didactice in medi on-line

3 Tabu
9318.40 S00 26.592,00Interacitva

8.85248 1.108.893|Proiecior 2.329.60 1.00 2.32960 442,62 55.44
3 cheltuieli pentru realizarea refelei LAN necesars
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:
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’finangare) Bue. elaborarca
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Cheltuieli cu servicii de consultantd in domeniul 7 Magen: 3.00000 1,00 5.000,00
950.00 100.00

management project, inclusiv elaborarea L
> =dacumentafitlor necesare implemeniitrii serviciuprotectsi'sau servicii de asistentis Juridicd ser.12

; sa . Realizarea 5.000,00pentru realizarea achizitiilor publice (elaborarea|pachet. i ~ ’documentafivi de atribuire ¥ aplicarea Duc. 2
achiatiior 5.000,00 1.00 5.000,00 950,00 0,00procedurilor de atribuire a contracielor de publice

achizifie publica)
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Anang privind
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Proiecidei

190.00 23.80Realizarea de <Pench 500 199,00 995,00
189.05|2368TOTAL G ENERAL

335.644,60| 392.517,07 63.772,47| 7.850,34

* Pentru a stabili TVA eligibil a fi finanat din FESI se completeaza Declaratia privind cligibilitatea TVA afersnte cheltielilor ce vor {i efectuate in cadrul operafiuniipropuse spre finanfare din FEDR, FSE si FC 2014-2020.

Valeare totala proiect
Valoarea cheltuieli eligibite

Valoarea cheltuielilor necligibilie
Rata de cofinanfare, reprezentind 2% din cheltuielile eligibile

Valoarea finan{rii nerambursabile

PRESEDINTE DE SEDI

399.417,07
392.517,07

6.900,00
7.850,34

384.666,73

SECRETAR G



ROMANIA
JUDETUL ARGES

COMUNA VULTURESTI

REFERAT DE APROBARE
Nr. 159/14.01.2021

la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului cu tema ,,Sprijinirea elevilor din Comuna
Vulturesti, judeful Arges in procesul educational” si a cheltuielilor legate de acesta

In exercitarea atributiilor conferite prin art. 129 alin. (2) lit. b) din OUG 57/2019 privindCodul administrativ, consiliul local are atributii privind dezvoltarea economico-sociali si de
mediu a comune.

Conform aspectelor comunicate prin scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares (2020)1847818privind inifiativa de investitii de rispuns la pandemia cu coronavirusul SARS-Cov-2, ComisiaEuropeand propune mobilizarea fondurilor aferente politicii de coeziune pentru a rispunde intr-omanierd flexibild la nevoile apirute Tn contextul pandemiei in sectoarele cele mai afectate (ex.sanatate, IMM-uri, forfa de muncs).

Desfagurarea de activititi didactice in anul scolar 2020/2021 presupune o serie de misurinecesare pentru desfdsurarea In bune conditii a procesului educational atdt pentru elevi, citsipentru cadrele didactice in contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2,pentru a evita o crestere rapidd a infectiei cu coronavirus, dar si pentru a crea conditiile necesaredesfdsurdrii activititilor didactice.

In acest sens una dintre masurile adoptate prin "ORDONANTA DE URGENTA nr. 144 din 24august 2020 privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesaredesfagurdrii in condifii de preventie a activitatilor didactice aferente anului scolar 2020/2021 incontextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2” se referd la asigurarea accesuluielevilor la procesul de invitare Tn mediul on-line. in acest sens, mdsura are In vedere dotareaelevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare,precum si a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel Tncat orele de pregdtire din timpulactivitdilor didactice sd se poatd desfdsura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cuprofesorii si cu ceilalti elevi, precum si pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusulSARS-CoV-2, fapt care ar pune in pericol desfdsurarea in conditii normale a tuturor activitatilordidactice necesare procesului de Invdtdmant.
Aceastd mdsurd vizeazd interesul strategic national, acela de a asigura Tn bune conditiidesfisurarea activitatilor didactice in anul scolar 2020-2021, respectiv de a asigura desfasurareain bune conditii a serviciului public de educatie.

Interventiile legate de TIC fn educatie vor viza dotarea elevilor cu echipamentemobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare precum si a altorechipamente/dispozitive electronice necesare desfasurdrii activitatii didactice tn mediu on-lineastfel Incat sd se asigure in bune conditii desfasurarea activititilor didactice Tn anul scolar 2020-2021.



Tinand cont de:
a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si alin. (2), art. 138 alin.(1) si alin.(4) din ConstitutiaRomaniei, republicati:
b) art. 3 si 4 din Carta europeana autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie1985, ratificatd prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al Roméniei, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cumodificdrile si completirile ulterioare;
d) art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (1), (3), (4) si (6), precum si art. 41-42 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completdrile ulterioare,e) HG 907/20016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru aldocumentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduripublice;

Propun Consiliului Local al comunei Vuluresti sa aprobe proiectul de hotarare privindaprobarea proiectului cu tema »Sprijinirea elevilor din Comuna Vulturesti, judetul Arges inprocesul educational” si a cheltuielilor legate de acesta

PRIMAR,

LIVIU EUGEN POSIRCA



JUDETUL ARGES
COMUNA VULTURESTI
NR. 159/14.01.2021

RAPORT
privind aprobarea proiectului cu tema »Sprijinirea elevilor din Comuna Vulturesti, judetul

Arges in procesul educational”si a cheltuielilor legate de acesta

Conform aspectelor comunicate prin scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares
(2020)1847818 privind initiativa de investitii de rdspuns la pandemia cu coronavirusul SARS-
Cov-2, Comisia Europeand propune mobilizarea fondurilor aferente politicii de coeziune pentrua raspunde Intr-o manierflexibild la nevoile apdrute In contextul pandemiei In sectoarele cele
mai afectate (ex. sdndtate, IMM-uri, forta de munca).

Desfdsurarea de activitdti didactice in anul scolar 2020/2021 presupune o serie de mdasuri
necesare pentru desfdsurarea in bune conditii a procesului educational att pentru elevi, cat si
pentru cadrele didactice in contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2,
pentru a evita o crestere rapida a infectiei cu coronavirus, dar si pentru a crea conditiile necesaredesfdsurdrii activititilor didactice.

In acest sens una dintre misurile adoptate prin "ORDONANTA DE URGENTA nr. 144 din 24
august 2020 privind unele mésuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesaredesfdsurdrii in conditii de preventie a activitatilor didactice aferente anului scolar 2020/2021 incontextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2” se refers la asigurarea accesuluielevilor la procesul de Tnvitare In mediul on-line. Tn acest sens, mdsura are in vedere dotareaelevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare,
precum si a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel tncét orele de pregadtire din timpulactivitatilor didactice sa se poatd desfisura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cuprofesorii si cu ceilalti elevi, precum si pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul
SARS-CoV-2, fapt care ar pune in pericol desfasurarea Tn conditii normale a tuturor activitdtilordidactice necesare procesului de fnvitimant.
Aceastd mdsurd vizeazd interesul strategic nafional, acela de a asigura fn bune conditiidesfdsurarea activitatilor didactice in anul scolar 2020-2021, respectiv de a asigura desfisurareaIn bune conditii a serviciului public de educatie,

Interventiile legate de TIC in educatie vor viza dotarea elevilor cu echipamentemobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare precum si a altor
echipamente/dispozitive electronice necesare desfdsurdrii activititii didactice in mediu on-lineastfel Incdt sd se asigure In bune conditii desfagurarea activititilor didactice Tn anul scolar 2020-2021.

Tinand cont de:
a) art. 120 alin. (1), art, 121 alin. (1) si alin. (2), art. 138 alin.(1) si alin.(4) din ConstitutiaRomaniei, republicat;
b) art. 3 si 4 din Carta europeans a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie1985, ratificatd prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cumodificarile si completrile ulterioare;
d) art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (1), (3), (4) si (6), precum $i art. 41-42 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificirile si completdrile ulterioare,



e) HG 907/20016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate dinfonduri publice;

Avand in vedere cele de mai sus, propun initierea unei hotdrdri aprobarea proiectului cutema ,,Sprijinirea elevilor din Comuna Vulturesti, judeul Arges in procesul educational” si acheltuielilor legate de acesta

Secretar general, |

Mihai Mircea Claydi
Nt



JUDETUL ARGES
COMUNA VULTURESTI
CONSILIUL LOCAL VULTURESTI

HOTARAREA NR. « /18.01.2021

privind aprobarea modernizirii indicatoarelor de intrare in Comuna Vulturesti amplasate pe D.N. 73 d

Consiliul Local al comunei Vulturesti, judeful Arges, Intrunit in sedintd extraordinard, astizi 18.01.2021;
Avand n vedere:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Vulturesti nr.160/14.01.2021 ;

- Raportul de specialitate nr.167/14.01.2021, ntocmit de compartimentul de specialitate al
comunei Vulturesti;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

= Legea 500/2002 privind finantele publice;
= Legea 273/2006 privind finantele publice locale;
-  Dispozitiile art. 129 alin. (2) litb), alin.(4) lit.d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

administrativ;
In temeiul prevederilor art.133 alin.(2) lit. a)196 alin.(1) lita) din O.U.G. nr. 57/2019 privindCodul administrativ, Consiliul Local Vulturesti:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba modernizarea indicatoarelor de intrare in Comuna Vulturesti amplasate pe D.N.73 d.
Art.2. Primarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.
Art.3. Secretarul general al comunei Vulturesti va comunica prezenta hotdrare Primarului comunei
Vulturegti, compartimentului achizitii publice si Institutiei Prefectului — Judeful Arges in vederea
exercitdrii controlului de legalitate si va fi publicati Tn Monitorul oficial local.

CONSILIER
ANA CONSTA



JUDETUL ARGES
COMUNA VULTURESTI
NR. 167/14.01.2021

RAPORT

Prin proiectul de hotarare propus se solicita plenului Consiliui local Vulturesti
modernizarea indicatoarelor de intrare in Comuna Vulturesti amplasate pe D.N.73 d.

In exercitarea atributiilor conferite prin art. 129 alin. (2) lit. b) din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ, consiliul local are atributii privind dezvoltarea economico-sociald si de
mediu a comunei.

Avand in vedere faptul cd indicatoarele de la intrarea Tn comund sunt deteriorate si nu mai
corespund din din punct de vedere functional si estetic,

Tinand cont de prevederile:
HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
Legea 500/2002 privind finantele publice;
Legea 273/2006 privind finantel~ publice locale;

Propun inifierea unei hotarari privind modernizarea indicatoarelor de intrare in Comuna
Vulturesti amplasate pe D.N.73 d.

Intocmit,
secretar general,

Mihai Mircea Claudi



ROMANIA
JUDETUL ARGES

COMUNA VULTURESTI

REFERAT DE APROBARE
Nr. 160/14.01.2021

la proiectul de hotarare privind modernizarea indicatoarelor de intrare in Comuna Vulturesti amplasate
pe D.N.73 d.

In exercitarea atributiilor conferite prin art. 129 alin. (2) lit. b) din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ, consiliul local are atributii privind dezvoltarea economico-sociali si de
mediu a comune.

Avand In vedere faptul ci indicatoarele de la intrarea in comuna sunt deteriorate si nu mai
corespund din punct de vedere functional si estetic,

Tinéand cont de prevederile:
HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
Legea 500/2002 privind finantele publice;
Legea 273/2006 privind finantele publice locale;

Propun initierea unei hotarari privind modernizarea indicatoarelor de intrare tn Comuna
Vulturesti amplasate pe D.N.73 d.

PRIMAR,

LIVIU EUGEN POSIRCA



ROMANIA
JUDETUL ARGES
CONSILILUL LOCAL AL COMUNEI VULTURESTI

HOTARAREA NR. 3 /18.01.2021

Privind actualizarea componentei Grupului de Lucru Local pentru asigurarea implentdrii StrategieiGuvernului de incluziune a cetditenilor romdni apartindnd minoritdtii rome in comuna Vulturesti,
Judetul Arges

Consiliul local al comunei Vulturesti , judeful Arges , intrunit in sedintd extraordinard, astizi18.01.2021
avand in vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Vulturesti nr.161/14.01.2021;
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate nr. 157/13.01.2021;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- HG nr.18/2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului Roméniei de incluziume a cetdtenilor romani
apartinand minorititii rome pentru perioada 2015-2020;

- art 6 lit. cc) din Legea asistentei sociale nr.292/2011 republicatd, cu modificrile si completirile ulte-
rioare.
- art. 129 alin.(2) lit.d) si alin. (7) lit.b) din OUG nr.57/2021 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2021 privind Codul administrativ,

HOTARASTE :

ART. 1 Se aprobé actualizarea componentei Grupului de Lucru Local pentru asigurarea implemen-tarii Strategiei Guvernului de incluziune a cetdtenilor romdni aparfindnd minorititii rome, in co-muna Vulturesti judeful Arges, dupa cum urmeazi:

Ana Gabriela, Compartiment Asistenta sociala, - expert local
Cirjan Eugen Agentprin. — postul de politie Vulturesti
Voiculescu Nicolae - Director scoala gimnaziala nr 1 Vulturesti
Petre Marian - Medic de familie
Mirita Corina — Luana - Compartiment Asistenta sociala,
Arsene Alin — Petrut - Viceprimar
Nica Constantin Catalin - Consilier local
Opricescu Ion - Consilier local
Miu George Marius - Delegat al comunitatii locale a romilor

ART. 2 Se aprobd actul de constituire a Grupului Local de Lucru privind imbundtatirea situatieiromilor, conform Anexei, parte integranta din prezenta.
ART. 3 Cu data prezentei, orice alti hotirare contrary isi Inceteazd aplicabilitatea.ART. 4 Prezenta hotdrdre se comunici Primarului comunei Vulturesti, compartimentului asistent3sociald, persoanelor interesate, Biroului Judetean pentru Romi, si Institutiei Prefectului-judetulArges in vederea exercitarii controlului de legalitate.
ART. 5 Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunostinta publica, si va fi publicati TnMonitorul Oficial Local.

PRESEDINTE DE SED
CONSILIER



JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VULTURESTI

ANEXA LA HCL NR. 3 /18.01.2021

ACT DE CONSTITUIRE

Art. 1. (1). Grupul de Lucru (GLL) — Vulturesti, are ca axa prioritari analiza, planificarea,
organizarea $i implementarea activillililor sectoriale in indeplinirea obiectivelor Si sarcinilor din
planul de masuri, prevdzut in H.G.nr 18/2015 -aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de in-
cluziune a cetdtenilor romani apar{indnd minorititii rome pentru perioada 2015-2020

(2). Grupul Local de Lucru se constituie in conformitate cu prevederile legale in
materie Si are urmdtoarea componenti:

Ana Gabriela Compartiment Asistenta sociala, expert local

Cirjan Eugen Agent prin. — postul de politie Vulturesti

Voiculescu Nicolae Director scoala gimnaziala nr 1 Vulturesti

Petre Marian Medic de familie

Mirita Corina - Luana Compartiment Asistenta sociala

Arsene Alin - Petrut Viceprimar

Nica Constantin Catalin Consilier local

Opricescu Ion Consilier local

Miu George Marius Delegat al comunitatii locale a romilor

Art. 2. Intalnirile Grupului Local de Lucru vor avea loc periodic, avand un program
prestabilit si aprobat de toti membrii.

Art. 3. Scopul constituirii Grupului Local de Lucru :

- Identificarea problemelor comunitatii de romi:
- Includerea problemelor sociale ale comunitatii de romi in planurile de dezvoltare a
localitatii;
- Planificarea si implementarea actiunilor care sa conduca la incluziunea socio-economica a
romilor la nivel local;
- Consolidarea relatiilor de parteneriat intre factorii cheie de la toate nivelele de decizie;
- Cresterea constientizarii asupra principiului egalitatii de sanse in cadrul societatii civile.

Art. 4 Atributii (GLL) Vulturesti:
a. Elaboreaza $i aprobd Planul Local de Actiune privind incluziunea minorititii rome, stabilit in
baza Strategiei Guvernului Romaniei $i a procesului de identificare Si seletie aprincipalelor
nevoi ale comunitatilor de romi;
b. Supune spre aprobare Consiliului Local al Comunei Vulturesti Planul Local de actiune
privind incluziunea minoritatii rome;
c. Transmite Biroului Judetean pentru Romi Planul Local de Actiune privind incluziunea
minoritatii rome, aprobat de Consiliul Local;



d. Monitorizarea Si implementarea misurilor din Planul Local de Actiune privind
incluziunea minorititii rome Si face propuneri in vederea imbunatirii acestora;
e. Intocmeste rapoarte semestriale de progres privind implementarea Planul Local de Actiune sitransmite aceste rapoarte Biroului Judetean pentru Romi;

Art. 5. Grupul Local de Lucru este un grup informal, nu are personalitate juridica si seconstituie pe durata necesara indeplinirii tuturor obiectivelor propuse.Art. 6. Resursele financiare necesare pentru indeplinirea scopului pot proveni din
sponsorizari, donatii, contributii ale membrilor precum si din orice alte surse conform legislatieiin vigoare.

Art. 7. (1). Pe toata perioada asocierii, raporturile dintre asociati se caracterizeaza prin buna-
credinta si grija pentru sarcinile structurii infiintate, urmand realizarea scopului pentru care s-auasociat,

(2). Adunarea membrilor Grupul Local de Lucru functioneaza dupa urmatoarele
reguli:
- adunarea se convoaca de catre secretariatul tehnic prin telefon, fax, e-mail sau inscris ori de cate ori este nevoie.
- deciziile sa iau cu majoritate simpla de voturi a membrilor grupului.

Art. 8. Se constituie secretariatul tehnic al Grupului Local de Lucru pe problematicaromilor la nivelul UAT Comuna Vulturesti, format din:
Ana Gabriela , Compartiment Asitenta sociala,Romi.

- care are urmatoarele atributii:
a)Reprezentarea cu buna-credinta a Grupul Local de Lucru in relatii cu tertii;
b)Incheierea in numele Grupului Local de Lucru a tuturor actelor juridice si efectuarea tuturoractelor materiale pe care le presupune participarea la realizarea proiectelor initiate de catre
Grupul Local de Lucru;
¢) Convocarea membrilor grupului in sedinta atunci cand este necesara;

d)Informarea membrilor grupului si comunitatii cu privire la stadiul realizarii proiectelor si
activitatilor initiate, organizand cel putin 4 intalniri publice pe an.

Art. 9. Prezenrul regulament se completeaza cu prevederile HG nr. 18/2015 -aprobarea
Strategiei Guvernului Romdniei de incluziune a cetdtenilor romani apartindnd minorititii rome
pentru perioada 2015-2020.

Presedinte de sedifit
Ana Constantj

Secretar general
Mihai Mircea -



JUDETUL ARGES
“¢/ COMUNA VULTURESTI

| Per 7 NR.157 /13.01.2021

RAPORT
Privind actualizarea componentei Grupului de Lucru Local pentru

asigurarea implementirii Strategiei Guvernului de incluziune a cetiitenilor romani
apartinind minorititii rome, in comuna Vulturesti, judetul Arges.

Politica de incluziune sociald a Guvernului Roméniei are drept obiectiv general
cregterea standardului de viata al populatiei Si stimularea castigurilor obtinute din munca
prin facilitarea ocuparii Si promovarea politicilor publice cu adresabilitate citre toate
grupurile vulnerabile: romii, persoanele cu dizabilititi, femeile, copiii strizii, tinerii de 18
ani care pardsesc institutiile de protectie ale statului, persoanele in varsti etc.

Guvernul Roméniei considera incluziunea sociald a romilor un aspect ce trebuie
reflectat in numeroase domenii de activitate de pe agenda fiecirei institutii publice
centrale Si locale. Aceste institutii, precum $i societatea civild joacs un rol determinant in
procesul de dezvoltare sociald, contribuind la imbunititirea situatiei romilor.

Noua abordare strategica pentru creSterea incluziunii sociale a cetitenilor romani
apartindnd minoritatii rome are in vedere:

1-. intelegerea dezideratului interventiei publice pentru imbuniititirea situatiei romilor,
nu doar din considerente care fin de justitia Si protectia socials, dar Si din considerente
care se raporteazd la dezvoltarea economici Si sociald durabild a Romaniei - resursa
umand furnizatd de populatia roma, una din cele maitinere din UE, cipétand o mizi
foarte importants. Acest aspect este foarte important, in special in contextul identificarii
de solutii in fata sciderii accentuate a ratei natalititii in ultimele dous decenii, avandu-se
in vedere provocirile majore pentru mentinerea echilibrului sistemului de pensii In
deceniile care urmeazi. Costurile asociate non-interventiei sunt foarte mari. Astfel, la
nivelul anului 2010, Banca Mondial3 estima pentru Roménia pierderile de productivitate
anuald, din cauza excluziunii romilor, la 887 milioane euro’;

2.- asigurarea eficientei $i eficacitatii interventiei publice pentru imbunititirea situatiei
cetidfenilor romani apartindnd minoritatii rome printr-o abordare integratd, avand ca
prioritate incluziunea educational $i creSterea egalititii de Sanse educationale pentru toti
copiii;

3-. necesitatea parteneriatului permanent cu societatea civild in toate etapele de
interventie public, atét la nivelul administratiei publice centrale, cét Si, in mod deosebit,
la nivelul celei locale;

4- interventie adaptata particularitatilor sociale care caracterizeazi unele subgrupuri ale



minorititii rome, inclusiv comunititile traditionale, lund in calcul clivajele socio-
economico-culturale din interiorul acestei minoritati.

Scopul Strategiei Roméniei este incluziunea socioeconomica a cetitenilor romani
apartinind minoritatii rome la un nivel similar cu cel al restului populatiei Si asigurarea
de sanse egale prin initierea Si implementarea unor politic Si programe publice in
domenii precum: educatia, formarea profesional Si ocuparea fortei de munci, sinitatea,
locuirea $i mica infrastructura, cultura, servicii sociale, prevenirea Si combaterea
discrimindrii, inclusiv prin proiecte Si programe integrate care si vizeze problemele
comunitatii in ansamblu. Totodat3, Strategia urmareSte implicarea autorititilor publice
centrale Si locale, a romilor inSiSi Si a societatii civile in activititi care vizeaza creSterea
incluziunii socioeconomice.

Obiectivele Strategie:
1. cresterea nivelului de incluziune educationali a cetitenilor roméni apartinind
minorititii rome, inclusiv al celor din comunitatile traditionale rome, la un nivel similar
cu cel al restului populatiei, inclusiv prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul
de abandon Scolar Si analfabetism, prin masuri afirmative Si asigurarea accesului egal,
gratuit Si universal al romilor la o educatie de calitate;
2. asigurarea accesului tuturor copiilor romila o educatie de calitate;
3. creSterea nivelului de ocuparea cetétenilor roméni apartindnd minorititii rome Si
combaterea decalajelor de participare pe piata muncii formald comparativ cu populatia
majoritard, inclusiv prin acordarea de sprijin persoanelor cu Sanse reduse de acces la
piata muncii formala (tineri, persoane cu educatie scizutd, de gen feminin, in Somaj de
lungd duraté, din zonele in care oportunititile de angajare sunt limitate, fird competente
profesionale intr-o meserie specifici cu cerere in zona de locuire, cu dizabilititi etc.) Si
persoanelor care au in intretinere copii de varsti Scolara, inclusiv prin misuri proactive
de ocupare precum consiliere, mediere Si formare profesionald;
4. imbunatatirea stérii de sénitate a cetitenilor romani apartinind minoritiatii rome prin
creSterea accesului la servicii de sénétate preventive Si curative;
5. imbunatatirea conditiilor de locuit in comunitatile locale defavorizate rome din punct
de vedere economico-social, precum Si asigurarea accesului la servicii publice Si mica
infrastructura;
6. pastrarea, afirmarea Si dezvoltarea identitétii culturale (limba, obiceiuri, patrimoniu
etc.) a romilor, In concordant cu respectarea drepturilor omului Si a legislatiei in
vigoare;
7. imbunatilirea situatiei sociale a categoriilor defavorizate rome, inclusiv a
comunititilor traditionale rome, in domeniile: dezvoltare comunitars, protectia copilului,
justitie Si ordine publicd;
8. dezvoltarea unei abordéri integrate a domeniilor prioritare Si corelarea tuturor
misurilor cuprinse in Strategie, in vederea sprijinirii cetitenilor romani apartinand
minorititii rome, pe tot parcursul vietii, cu misuri directe specifice problemelor fiecirei
etape de viata.



Grupul-{intd vizat de actuala Strategie a Romaniei este constituit din persoane
apartindnd minoritatii rome, in special cele care sunt in risc de excluziune
socioeconomici Si de marginalizare sociald. In acest mod se are in vedere instituirea unui
principiu de prioritizare a beneficiarilor masurilor de interventie previzute in Strategie.
Directiile de actiune stabilite in Strategie vor viza explicit, dar nu exclusiv, cetitenii
romani aparfinind minoritatii rome, inclusiv cei din comunititile traditionale.

In elaborarea Si implementarea Strategiei Guvernul Roméniei are in vedere cu
prioritate cele 10 principii de bazi comune agreate la nivel european privind incluziunea
romilor:

. politici constructive, pragmatice Si nediscriminatorii;

. vizarea explicitd, dar nu exclusiva a persoanelor apartinind minorititii romilor;

. abordarea interculturala;

. vizarea unei abordri integratoare, a tuturor domeniilor-cheie la nivelul societatii;

. conStientizarea dimensiunii de gen;

. transferul politicilor bazate pe elemente concrete;

. utilizarea instrumentelor puse la dispozitia statelor membre de citre UE;

. implicarea autorititilor publice regionale Si locale;

. implicarea societatii civile;
0. participarea activa a romilor.

Conform HG nr. 18/2015 -aprobarea Strategiei Guvernului Roméniei de
incluziune a cetétenilor roméni apartinind minoritifii rome pentru perioada 2015-2020,
la nivelul unitétilor administrativ teritoriale trebuie si existe un Grup de lucru local
(GLL) care si fie format din expertul local pentru romi, reprezentanti ai institutiilor
publice locale, membri ai consiliului local (inclusiv consilieri apartindnd minoritatii
rome), membri ai organizatiilor neguvernamentale Si un delegat al comunitstii locale a
cetatenilor roméni apartindnd minorititii rome din cadrul GIL. GLL va fi infiintat prin
hotérare a consiliului local.

Intalnirile Grupului Local de Lucru vor avea loc periodic, avand un program
prestabilit si aprobat de toti membrii

Scopul constituirii Grupului Local de Lucru :

- identificarea problemelor comunitatii de romi;
- includerea problemelor sociale ale comunitatii de romiin planurile de dezvoltare
a localitatii;
- planificarea si implementarea actiunilor care sa conduca la incluziunea socio-
economica a romilor la nivel local;
- consolidarea relatiilor de parteneriat intre factorii cheie de la toate nivelele de
decizie;
- cresterea constientizarii asupra principiului egalitatii de sanse in cadrul societatii
civile.

1
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Grupul Local de Lucru este un grup informal, nu are personalitate juridica si se
constituie pe durata necesara indeplinirii tuturor obiectivelor propuse.



Resursele financiare necesare pentru indeplinirea scopului pot proveni din
sponsorizari, donatii, contributii ale membrilor precum si din orice alte surse conform
legislatiei in vigoare.

Pe toata perioada asocierii, raporturile dintre asociati se caracterizeaza prinbuna-credinta si grija pentru sarcinile structurii infiintate, urmand realizarea scopului
pentru care s-au asociat.

Adunarea membrilor Grupul Local de Lucru functioneaza dupa urmatoarele
reguli:

- adunarea se convoaca de catre secretariatul tehnic prin telefon, fax, e-mail sau in scrisori de cate ori este nevoie.
- deciziile sa iau cu majoritate simpla de voturi a membrilor grupului.

Se constituie secretariatul tehnic al Grupului Local de Lucru pe problematicaromilor la Primaria comunei Vulturesti, format din:
Ana Gabriela , Compartiment Asitenta sociala,Romi.

- care are urmatoarele atributii:
a)Reprezentarea cu buna-credinta a Grupul Local de Lucru in relatii cu tertii;

b)Incheierea in numele Grupului Local de Lucru a tuturor actelor juridice si
efectuarea tuturor actelor materiale pe care le presupune participarea la realizarea
proiectelorinitiate de catre Grupul Local de Lucru;

¢) Convocarea membrilor grupului in sedinta atunci cand este necesara;
d)Informarea membrilor grupului si comunitatii cu privire la stadiul realizarii

proiectelorsi activitatilorinitiate, organizand cel putin 2 intalniri publice pe an.

Intocmit,
Ana Gabriela



JUDETUL ARGES
COMUNA VULTURESTI
NR. 161/14.01.2021

REFERAT DE APROBARE
Privind actualizarea componentei Grupului de Lucru Local pentru asigurarea

implentarii Strate-giei Guvernului de incluziune a cetitenilor romani apartinand
minoritdtii rome in comuna Vul-turesti, judetul Arges

Conform HG nr. 18/2015 -aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune
a cetdtenilor romani apartinind minoritatii rome pentru perioada 2015-2020, la nivelul unitatiloradministrativ teritoriale trebuie si existe un Grup de lucru local (GLL) caresa fie format din
expertul local pentru romi, reprezentanti ai institutiilor publice locale, membri ai consiliului local
(inclusiv consilieri apartindnd minoritatii rome), membri ai organizatiilor neguvernamentale Si un
delegat al comunitatii locale a cetatenilor romani apartinand minorititii rome din cadrul GIL.
GLL va fi infiintat prin hotirare a consiliului local.

Intalnirile Grupului Local de Lucru vor avea loc periodic, avand un program prestabilit si
aprobat de toti membrii

Scopul constituirii Grupului Local de Lucru
- identificarea problemelor comunitatii de romi;
- includerea problemelor sociale ale comunitatii de romi in planurile de dezvoltare a
localitatii;
- planificarea si implementarea actiunilor care sa conduca la incluziunea socio-economica
a romilor la nivel local;
- consolidarea relatiilor de parteneriat intre factorii cheie de la toate nivelele de decizie;
- cresterea constientizarii asupra principiului egalitatii de sanse in cadrul societatii civile.

Grupul Local de Lucru este un grup informal, nu are personalitate juridica si seconstituie pe durata necesara indeplinirii tuturor obiectivelor propuse.

Ca urmare celor expuse mai sus, propun Consiliului local al Comunei Vulturesti
adoptarea proiectului de hotirare in forma prezentata.

PRIMAR,
POSIRCA LIVIU



ROMANIA
JUDETUL ARGES
CONSILILUL LOCAL AL COMUNEI VULTURESTI

HOTARAREA NR. </ /18.01.2021

Privind aprobarea Planului local de actiune pentru incluziunea sociald a cetdtenilor
romani apartindnd minoritdtii rome, pentru anul 2021

Consiliul local al comunei Vulturesti , judetul Arges , Intrunit in sedinti extraordi-
nard, astazi 18.01.2021
avand Tn vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Vulturesti nr.162/14.01.2021;
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate nr. 156/ 13.01.2021;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- HG nr.18/2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a
cetatenilor romani apartindnd minorit4tii rome pentru perioada 2015-2020;
- HG nr. 430/2011 privind aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de imbunétitire a
situatiei romilor, republicatd, cu modificirile si completirile ulterioare;
- art. 129 alin.(2) 1it.d) si alin. (7) lit.b) din OUG nr.57/2021 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2021 privind Codul administrativ,

HOTARASTE :

ART. 1 Se aproba Planul local de actiune pentru incluziunea sociali a cetdtenilor ro-mani apartindnd minoritdtii rome, pentru anul 2021, conform Anexei la prezenta
hotarére, care face parte integranti din aceasta.
ART. 2 Prezenta hotirare se comunici Primarului comunei Vulturesti, compartimen-tului asistenfd sociald si Institutiei Prefectului-judetul Arges in vederea exercitarii
controlului de legalitate.
Art.3 Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunostinta publica, si va fi
publicata Tn Monitorul Oficial Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER

ANA CONS



JUDETUL ARGES
COMUNA VULTURESTI
NR. 156 /13.01.2021

RAPORT
Privind aprobarea Planului local de actiune pentru incluziunea sociali a

cetatenilor roméni apartinind minorititii rome pentru anul 2021

Situatia romilor din comuna Vulturesti , judetul Arges constituie, f4ra indoials,
o problema de mare actualitate,

Imbunititirea situatiei romilor nu constituie o simplad provocare, data fiind
ponderea acestei minorititi etnice, problemele sale sunt in aceeasi masurd
probleme ale majorit&tii.

Guvernul Romaniei considera incluziunea social a romilor un aspect ce trebuie
reflectat in toate domeniile de activitate de pe agenda fiecarei institutii publice
centrale si locale. Institutiile guvernamentale, prin politicile lor sectoriale, si
societatea civila joacd un rol determinant in procesul de dezvoltare sociala a
cetdtenilor romani apartindnd minorititii rome si pot influenta prin planificarea
interventiilor lor, schimbarea sociald in general si, in special sa contribuie la
imbunatatirea situatiei romilor.

Prin dimensiunea numeric , conform estimirilor realizate, In cercetiri
comunitatea roma este una dintre cele mai importante minorititi din Romania.

Din acest punct de vedere, minorititile etnice beneficiaza de aceleasi drepturi
si trebuie sa isi asume aceleasi obligatii.

In acelasi timp, nu putem ignora faptul cd dimensiunea numeric a unei
minoritdti etnice conditioneazi nu doar mecanismele de conservare a identitatii,
ci si relatiile cu majoritatea si cu celelalte minorititi. Perceptia sociald asupra
minoritatilor etnice este construitd in functie de maniera in care membrii unei
minoritati etnice oarecare participa la functionarea societitii, de tipul de relatii pe
care le intretin cu ceilalfi. Evident ci in construirea acestei perceptii intervin
frecvent prejudeciti si stereotipuri.

Rostul analizei stiintifice este tocmai acela de a defini clar 0 anumits realitate si
de a propune solutii pentru rezolvarea problemelor identificate.

Analizele stiintifice definesc populatia de romi ca o populatie cu risc ridicat de
sardcie si excluziune sociala.

Aceastd situatie este generatd de o serie de factori, dintre care lipsa
identitdtii legale si nivelul scizut de scolaritate ni se par esenfiali.; lipsa



documentelor de identitate are drept consecinti imediati imposibilitatea
exercitdrii drepturilor cetdtenesti. In acelasi timp determina, alituri de alii factori,
imposibilitatea frecventarii scolii.

Deficitul de educatie are drept consecinte imediate blocarea accesului la
calificarea in alte meserii dect cele traditionale si o slabd participare la activititi
economice legale. In mod firesc, veniturile familiilor de romi sunt foarte
mici,rezultdnd conditiile precare de locuire, accesul scizut la ingrijirea medicals,
nivel ridicat al mortalitatii etc.

Solutiile pentru imbunititirea situatiei romilor trebuie gandite in functie
de aceste probleme esentiale. Problema siriciei a capatat, in cazul populatiei de
romi, dimensiuni deosebite, efect al particularitatilor care caracterizeazi aceasti
minoritate etnica.

Pentru rezolvarea acestei probleme, colaborarea dintre cercetarea
stiintificd si vointa autorititilor este in mod evident necesard. in acelasi timp,
organizatiile civice ale romilor trebuie si-si asume misiunea de a contribui la
promovarea intereselor minoritétii pe care o reprezinti.

In acest context, avand in vedere prevederile H.G 18/2015, coroborati cu
adresa nr. 21500/17.12.2018 inaintati citre Consiliul local Vulturesti, de citre
Institutia Prefectului-judetului Arges, supun spre analizd si aprobare proiectul de
hotdrére privind aprobarea Planului local de actiune pentru incluziunea sociald a
cetatenilor romani apartinand minorititii rome pentru anul 2021 .

INSPECTOR
Ana Gabriela



JUDETUL ARGES
COMUNA VULTURESTI
NR. 162/14.01.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hot#rare privind aprobarea Planului local de actiune pentru incluziunea

sociald a cetdtenilor romani apartinind minoritdtii rome pentru anul 2021

Avand in vedere:
H.G 18/2015, privind aprobarea Strategiei Guvernului Roméniei de incluziune acetatenilor romani apartinind minorititii rome pentru perioada 2015-2020
adresa nr. 21500/17.12.2018 inaintats citre Consiliul local Vulturesti, de citre

Institutia Prefectului-judetului Arges;
Guvernul Roméniei considera incluziunea sociald a romilor un aspect ce trebuie
reflectat In toate domeniile de activitate de pe agenda fiecarei institutii publicecentrale gi locale. Institutiile guvernamentale, prin politicile lor sectoriale, sisocietatea civild joacd un rol determinant in procesul de dezvoltare sociali a
cetatenilor romani apartinind minorititii rome si pot influenta prin planificarea
interventiilor lor, schimbarea sociald in general gi, In special sd contribuie la
imbunétatirea situatiei romilor.

Prin dimensiunea numericd , conform estimdrilor realizate, In cercetiri
comunitatea roma este una dintre cele mai importante minoritdti din Romania.

Din acest punct de vedere, minorititile etnice beneficiazi de aceleasi drepturisi trebuie sa isi asume aceleasi obligatii.

Ca urmare celor expuse mai sus, propun Consiliului local al Comunei
Vulturesti adoptarea proiectului de hotirére in forma prezentatd.

PRIMAR,
POSIRCA LIVIU E



ROMANIA
JUDETUL ARGES
CONSILILUL LOCAL AL COMUNEI VULTURESTI

HOTARAREA NR. J _/18.01.2021

Privind aprobarea planului anual privind serviciile sociale pentru anul 2021

Consiliul local al comunei Vulturesti , judetul Arges , intrunit in sedintd extraordinari,
astazi 18.01.2021

avand in vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Vulturesti nr. 163/14.01.2021
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate nr. 141/13.01.2021
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- dispozitiile art. 118 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;
- HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor — cadru de organizare si functionare ale
serviciilor de asistentd social si a structurii orientative de personal;
- dispozitiile art. 129 alin.(2) lit.d) si alin. (7) lit.b) din OUG nr.57/2021 privind Codul
administrativ;

In temeiul art. 196 alin.(1) lita) din OUG nr.57/2021 privind Codul administrativ,

HOTARASTE :

ART. 1 Se aproba Planul anual privind serviciile sociale pentru anul 2021, conform anexei la
prezenta hotédrére, care face parte integranti din aceasta.

ART. 2 Prezenta hotédrdre se comunicd Primarului comunei Vulturesti, compartimentului
asistentd sociald si Institutiei Prefectului-judetul Arges in vederea exercitarii controlului de
legalitate.

Art.3 Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunostinta publica, si va fi
publicatd in Monitorul Oficial Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENE

MIHAI MIRCEA C U/—



ANEXA LA HCL NR. g /18.01.2021

PLANUL ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICILE SOCIALE

ANUL 2021

Planul Anual de Actiune privind dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul UAT Vulturesti se elaboreaza in conformitate cu misurile siactiunile previzute in Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Vulturesti pentru perioada 2019 - 2023, Legea asistenteisociale nr. 292/2011 si Ordinul 1086/2018 privind aprobarea modelului — cadru al Planului anual de actiune privind Serviciile Sociale administratesi finantate din bugetul consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti.In conformitate cu:

> Intreg cadrul legislativ ce reglementeaza domeniul asistentei sociale si protectiei sociale;» Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabils a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030;»  Programul National de Dezvoltare Rural 2014-2020;

Planul anual de actiune cuprinde masuri specifice de imbunétitire a sistemului de asistentd socials, date privind numérul si categoriile debeneficiari, serviciile sociale propuse pentru a fi infiinate, sursele de finantare, respectand transpunerea in obiective a tuturor factorilor analizati inprocesul de realizare si dezvoltare a unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale.

Planul anual de actiune urmireste si dezvoltarea serviciilor promovate precum si crearea altora noi, pentru acoperirea unor cerinte tot maicrescénde, pe fondul accentuirii riscului de excluziune si marginalizare sociali.

Din perspectiva functionals, acordarea serviciilor de asistentd sociald este conceputdi ca un sistem de actiuni specifice, care trebuie si asigurerealizarea obiectivului sdu major:
* asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de naturs economicd, fizicd, psihicd sau sociald, nu au posibilitatea s3-si asigure nevoilesociale, sd-si dezvolte propriile capacititi si competente pentru integrarea social.

Pentru anul 2021 Compartimentul Asistenta Sociala al UAT Vulturesti isi propune urmitoarele obiective generale:



Obiectivul 1. Completarea Organigramei Directiei de Asistenti Sociald, in conformitate cu prevederile Hotardrii nr. 797/2017 pentruaprobarea Regulamentelor cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de asistentd social3 Si a structurii orientative de personal sicompletarea organigrameisi a statului de functii cu personal de specialitate.
Obiectivul 2. Dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale, in functie de nevoile identificate.Obiectivul 3. Cresterea calititii vietii beneficiarilor de ajutor social si a altor prestatii sociale.Obiectivul 4. Eficientizarea activitatii din cadrul compartimentului.
Obiectivul 5. Promovarea activitatilor de asistentd sociald in comunitate - realizarea unor campanii de informare.Obiectivul 6. Promovarea preventiei ca masuri de importantd majorin activitatea de asistentd sociala.Obiectivul 7. Cresterea capacitatii serviciilor sociale pentru sprijinirea masurilor de ocupare a fortei de muncs Si a mésurilor privindeconomia sociala in rAndul grupurilor vulnerabile.
Obiectivul 8. Asigurarea unui sprijin de urgent eficient pentru persoanele vulnerabile.
Obiectivul 9 Asigurarea resurselor umane, dezvoltarea competentelor Si abilitdtilor profesionale ale personalului din cadrulCompartimentului de Asistentd Sociali.

CAP. 1 ADMINISTRAREA, INFIINTAREA SI FINANTAREA SERVICITLOR SOCIALE

Comuna Vulturesti are in evidentele proprii urmatoarele categorii de beneficiari:

- 34 familii si persoane singure beneficiare ajutor social;

42 familii beneficiare alocatie sustinere familie;1

190 persoane adulte si varstnice incadrate in grad de handicap;

6 copii incadrati in grad de handicap grav.

Serviciile sociale existente la nivel local - sunt servicii oferite in cadrul comunitatii de primarie, cabinetele medicale, scoala, farmacii, biserica si care nuse regasesc in Nomenclatorul serviciilor sociale conform Hotaririi nr.867/2015
Servicii sociale propuse spre a fi infiintate in anul 2020
Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice — Primaria Vulturesti are pentru anul 2020 un proiect de contractare de serviciisociale
Programul de subventionare a asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute de lege — nu avem in acest moment un proiect de subventionare a asociatiilor.

oO
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CAP. 2 PLANUL DE ACTIUNE SI ACTIVITATILE DE INFORMARE CU PRIVIRE LA SERVICIILE SOCIALE EXISTENTE PE PLAN
LOCAL SI ACORDAREA ACESTORA COMUNITATII

Nr. Obiective Obiective specifice Activitati desfasurate Finantare Indicatori Termengenerale
Crt

1 Informarea si implicarea opiniei publice / cetatenilor cu privire|Afisarea la panourile publicitare din permanentla serviciile si beneficiile sociale comuna a informatiilor cu privire la
servicii si beneficii sociale

Afisare pe site —ul primariei a permanent
informatiilor,~~activitatilor din
domeniul serviciilor si beneficiilor
sociale

Nominalizarea pe sate a unor Buget local Membrii permanent
persoane, angajati ai magazinelor, | consiliului
preoti,  profesori, angajati ai|SPONSOMIZAIT |iarprimariei in sesizarea unorsituatii de consultativ
risc pentru persoane/familii

Nr.  campanii
de ajutorare
organizate

2 Actualizarea bazei|Actualizarea registrelor speciale cu|Intocmirea registrului unic pentru Buget local Functionarul permanentde date cu|cererile cetatenilor pe categorii de|compartimentul de asistenta sociala public dinbeneficiarii si|beneficiar conform cu noile cerinte legale cadrulserviciile de
compartimentulasistenta sociala

ui

3 Monitorizarea si|3.1 Consiliere si mediere in vederea|Consiliere sociala primar Buget local Nr.  persoane|permanentcresterea calitatii
serviciilor sociale
oferite si

cunoasterii de catre persoanele aflate in
dificultate, a beneficiilor si serviciilor de
asistenta sociala acordate pe plan local

Infiintarea unui Centru de consiliere
si informare

consiliate si
mediate



asigurarea
continuitatii
acestora pe plan
local

Promovarea
transparentei si
facilitarea
accesului
membrilor
comunitatii la
beneficii si servicii
sociale

32 Masuri de informare, evaluare si| Corespondenta cu scoala, vizite la Buget local Nr. familii|permanent
monitorizare pentru copii cu parintii|domiciliu, notificari, intocmire fisa vizitate
plecati la munca in strainatate obsrvatie, fisa risc, plan servicii si Lodispozitii primar, situatii Nr. copii in

monitorizie situatie de risc

4.1 Acordarea de asistenta si protectie|Acordarea ajutorului social si Buget stat Nr. beneficiari|permenent
sociala pentru familiile persoanele fara|prijinirea beneficiarilor de ajutor la
venituri sau cu venituri mici Legea|plata cheltuielilor de incalzire cu
416/2001 lemne in sezonul rece

42 Acordarea de beneficii sociale,|Sprijinirea populatiei in vederea Buget stat Nr. beneficiari|permanent
alocatii, alocatia de stat, ICC, SCC, etc completarii formularelor de acordare

a alocatiilor de sustinere familie, de
stat, indemnizatii, stimulent

4.3 Masuri de asistenta si protectie sociala|Sprijinire populatiei in vederea Buget stat Nr. cereri de|anual
pentru familie / persoane fara venituri sau|completarii cererilor pentru ajutorul ajutoare
cu venituri mici in perioada sezonului|de incalzire in perioada rece incalzire a
rece confor. OUG 70/2011 locuintei cu

lemne

4.4 Masuri de sprijinire pentru persoanele|Distribuirea de produse alimantare / Program Nr. beneficiari|anual
aflate in dificultate prin programe de |igiend catre categoriile sociale european
ajutorare defavorizate in cadrul programului

POAD



4.5 Masuri de protectic si asistenta|Intocmirea anchetelor sociale pentru|Buget local Nr. beneficiari|permanent
acordate persoanelor cu handicap obtinerea gradului de handicap si

indemnizatii pentru persoanele cu Ne. oohandicap indemnizatii

Nr. anchete
sociale
intocmite

4.6 Masuri de asistenta in domeniul|Sprijinicca familiei in vederea|Buget local Nr. anchete|permanent
protectiei copilului , combaterea violentei|prevenirii abandonului~~copiilor, sociale
in familie si medierea conflictelor
familiale

delicventei juvenile, vagabondajului,
cersetoriei

CAP. 3 PROGRAMUL DE FORMARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A PERSONALULUI CARE LUCREAZA IN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE

Incadrarea in

Compartiment, in
domeniul servicii
sociale a persoanei
calificate sa
acorde servicii
sociale

Ocuparea
servicii

postului pentru domeniul
sociale din cadrul

compartimentului conform prevederilor
HG. nr.797/2017

Desemnarea unei persoane cu calificare in
domeniul asistentei sociale, conform HG.
nr.797/2017, aprobat in organigrama
anului 2020 prin HCL, pentru ocuparea
postului domeniul servicii sociale

Buget
stat

de|1 persoana
calificata in
domeniul
asistentei
sociale va
avea in
atributii
serviciile
sociale

Anul 2021



Insusirea de catre personal a legislatiei in|Buget local|Evaluarea anual
vigoare, aplicarea si adoptarea acesteia la periodica a
situatiile existente personalului

Crestersa oalifati resurselor umane cu atributii in domeniul
Participarea la sesiuni de instruire a Buget local|Evaluarea Senesttialasistentei sociale
asistentilor sociali periodica a

personalului

Participarea la sesiuni de instruire a|Buget local|Evaluarea 2 ani
asistentilor personali periodica a

personalului

PRESEDINTE DE S SECRETAR GE
Mihai Mircea-Claud

rgi”



JUDETUL ARGES
COMUNA VULTURESTI
NR. 141/13.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea *Planului de ac tiune privind serviciile

sociale la nivelul comunei Vulturesti, jude tul Arges,
pentru anul 2021 »

Legea nr. 292/2011, a asistentei sociale reglementeazd cadrul general de
organizare, functionare si finantare a sistemului national de asistentd sociald in
Roménia. Sistemul national de asistent sociald reprezintd ansamblul de institutii,
mdsuri $i actiuni prin care statul, reprezentat de autoritafile administratiei publice
centrale si locale, precum si societatea civild intervin pentru prevenirea, limitarea
sau inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale situatiilor care pot genera
marginalizarea sau excluziunea sociali a persoanei, familiei, grupurilor ori
comunitatilor.

Masurile si actiunile de asistentd sociald se realizeazi astfel incat:
a) beneficiile de asistentd sociald si serviciile sociale si constituie un pachet

unitar de misuri corelate si complementare;
b) serviciile sociale si primeze fati de beneficiile de asistentd social, in cazul in

care costul acestora si impactul asupra beneficiarilor este similar;
c) sd fie evaluate periodic din punctul de vedere al eficacitatii si eficientei lor

pentru a fi permanent adaptate si ajustate la nevoile reale ale beneficiarilor;
d) sd contribuie la insertia pe piata muncii a beneficiarilor;
¢) sd prevind si sd limiteze orice forma de dependent fata de ajutorul acordat de

stat sau de comunitate.
In conformitate cu prevederile Ordinului -  Ministerului Muncii si JustitieiSociale nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de

actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului
Judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti Si cu
prevederile art. 112 alin. (3) lit. ”b” din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cumodificrile si completarile ulterioare, autorititile administratiei publice elaboreazi
planurile anuale de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din
bugetul consiliului local.

Potrivit prevederilor art. 118 alin. (1) si (3) din actul normativ mai sus-
menfionat planurile anuale de actiune privind serviciile sociale se elaboreaza in
conformitate cu mdsurile si actiunile prevazute in strategia de dezvoltare a
Jjudetului de care apartin si se transmit spre consultare consiliului judetean.Planurile anuale de actiune privind serviciile sociale cuprind date detaliate
privind numérul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile
sociale propuse pentru a fi infiintate, programul de contractare a serviciilor de lafurnizorii privati, programul de subventionare, bugetul estimat si sursele de
finantare.

Avénd in vedere si prevederile art. 36 alin.(2), lit. 7d”, alin. (6) lit. ”a” pet. 2din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificirilesi completarile ulterioare, potrivit cu care consiliul local in exercitarea atributiilorprivind gestionarea serviciilor furnizate citre cetdfeni, asigurd potrivitcompetentelor sale si in conditiile legii cadrul necesar pentru furnizarea la nivel



local a serviciilor sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor vérstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie
sociald. Se impune demararea procedurilor legale necesare licentierii a cel putin
unui serviciu social.
Asadar supunem spre analizi si aprobare Consiliului Local al comunei Vulturesti,
proiectul de hotdrére privind aprobarea “Planului de actiune privind serviciile
sociale la nivelul comunei Vulturesti, judetul Arges, pentru anul 2021 ”

Inspector
Mirita Corina Luana



JUDETUL ARGES
COMUNA VULTURESTI
NR. 163/14.01.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotirare privind aprobarea “Planului de actiune privind serviciile sociale 1anivelul comunei Vulturesti, judetul Arges,

pentru anul 2021 ~

In conformitate cu prevederile Ordinului -  Ministerului Muncii gi Justitiei Socialenr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadry al Planului anual de actiune privind serviciile socialeadministrate si finantate din bugetul consiliului Judetean/consiliului local/Consiliului General alMunicipiului Bucuresti $i cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. “b” din Legea nr. 292/2011 aasistentei sociale, cu modificirile $i completdrile ulterioare, autoritatile administratiei publiceelaboreazd planurile anuale de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate dinbugetul consiliului local.
:Potrivit prevederilor art. 118 alin. (1) si (3) din actul normativ mai sus-mentionatplanurile anuale de actiune privind serviciile sociale se elaboreazin conformitate cu misurilesi actiunile previzute in strategia de dezvoltare a judetului de care apartin si se transmit spreconsultare consiliului judetean.

Ca urmare celor expuse mai sus, propun Consiliului local al Comunei Vulturestiadoptarea proiectului de hotirére in forma prezentats.

PRIMAR,
POSIRCA HE

\
NJ



ROMANIA
JUDETUL ARGES
CONSILILUL LOCAL AL COMUNEI VULTURESTI

HOTARARE NR, & /18.01.2021

Privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrdri de interes local pentru repartizarea
orelor de muncd beneficiarilor legii nr. 416/2001, pentru anul 2021

Consiliul local al comunei Vulturesti , judetul Arges , intrunit in sedinti extraordinari,
astdzi 18.01.2021

avand in vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Vulturesti nr. 164/14.01.2021
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate 171/14.01.2021
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local
- dispozitiile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificarile $i completarile ulterioare;
- dispozitiile art. 28 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

- dispozitiile art. 129 alin.(2) lit.d) si alin. (7) lit.b) din OUG nr.57/2021 privind Codul
administrativ;

In temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2021 privind Codul administrativ,

HOTARASTE :

ART. 1 Se aprobd Planul de actiuni sau de lucriri de interes local pentru repartizareaorelor de munca beneficiarilor legii nr. 416/2001, din Comuna Vulturesti, judetul Arges,
pentru anul 2021, conform anexei la prezenta hotirare, care face parte integrantd din
aceasta

ART. 2 Prezenta hotirdre se comunicd Primarului comunei Vulturesti, compartimentului
asistentd sociald si Institutiei Prefectului-judetul Arges in vederea exercitarii controlului
de legalitate.

Art.3 Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunostinta publica, si va fi
publicatd in Monitorul Oficial Local.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GE

MIHAI MIRCEA CVA
!



ANEXA LA HOTARAREA NR. 6 /18.01.2021

PLAN DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU
REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PENTRU PERSOANELE INCADRATE CONFORM

PREVEDERILOR
LEGIT 416 / 2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, PE ANUL 2021

NR. Denumire lucrarii Numarul de oreCTR
Observatii

Curatirea albiei raului Argesel sia 1500
1 tuturor cursurilor de apa din

comuna .
Intretinerea incintelor institutiilor 500

2 locale .

Intretinerea drumurilor locale .si 25003 curatirea santurilor
aferente acestora
Intretinerea si curatirea izlazurilor 500

4 comunale .

Inlaturarea zapezii din zona 1000
5 institutiilor publice .

Transportat, debitat, taiat, spart si 2500
7 asezat material lemnos din padurea

comunei pentru institutiile publice .

Intretinerea spatiilor verzi de 1000
8 agrement si sportive .

Lucrari de reparatii si intretinere Ia 1500
9 institutiile publice .

11000
TOTAL

a—
PRESEDINTE DE § An%ANA CONSTANTH." i



JUDETUL ARGES
COMUNA VULTURESTI
NR. 171/14.01.2021

RAPORT
privind aprobarea Planului anual de actiunisi lucrari si interese locale pentru repartizareaorelor de munca, pe anul 2021, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul

minim garantat

Conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat modificata de Legea276/2010 ,, primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau lucrari de interes local pentru
repartizarea orelor de munca, sa tina evidenta efectuarii acestor ore si sa asigure instructaj privindnormele de tehnica a securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza actiuni ori lucrari de
interes local.

Art. 6 alin (7) prevede ,Primarii au obligatia si Intocmeascd un plan de actiuni sau de lucrari
de interes local pentru repartizarea orelor de muncj prevdzute la alin. (2), sd tind evidenta efectuirii
acestor ore si sd asigure instructajul privind normele de tehnici a securitdfii muncii pentru toate
persoanele care presteazd actiuni ori lucriri de interes local. Planul de actiuni sau de lucrdri de interes
local se aproba anual prin hotirare a consiliului local. In functie de solicitirile venite din partea
institutiilor partenere in organizarea si evidenta orelor de muncd, planul de actiuni sau de lucriri de
interes local poatefi reactualizat pe parcursul anului si aprobat prin hotdrare a consiliului local.”

Avand in vedere cele de mai sus, propun initierea unei hotirari privind aprobarea Planului anual
de actiuni si lucrari si interese locale pentru repartizarea orelor de munca, pe anul 2021, efectuate de
beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Inspector,



ROMANIA
JUDETUL ARGES

COMUNA VULTURESTI

REFERAT DE APROBARE
Nr. 164/14.01.2021

la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiunisi lucrari si interese locale
pentru repartizarea orelor de munca, pe anul 2021, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001

privind venitul minim garantat.

In exercitarea atributiilor conferite prin art. 129 alin. (2) lit. b) din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ, consiliul local are atribugii privind dezvoltarea economico-sociali si de
mediu a comunei.

Conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat modificata de Legea
276/2010 ,, primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau lucrari de interes local pentru
repartizarea orelor de munca, sa tina evidenta efectuarii acestorore si sa asigure instructaj privind
normele de tehnica a securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza actiuni ori lucrari de
interes local.

Art. 6 alin (7) prevede ,,Primarii au obligatia s& intocmeasci un plan de actiuni sau de lucrari
de interes local pentru repartizarea orelor de munca previzute la alin. (2), sd (ina evidenta efectudrii
acestor ore si sd asigure instructajul privind normele de tehnicd a securititii muncii pentru toate
persoanele care presteaza actiuni ori lucrdri de interes local. Planul de actiuni sau de lucrdri de interes
local se aprobd anual prin hotdrdre a consiliului local. In functie de solicitirile venite din partea
institutiilor partenere in organizarea si evidenta orelor de munci, planul de actiuni sau de lucrari de
interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului si aprobat prin hotirare a consiliului local.”

Propun Consiliului Local al comunei Vuluresti sa aprobe Planul anual de actiuni si lucrari
si interese locale pentru repartizarea orelor de munca, pe anul 2021, efectuate de beneficiarii
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

PRIMAR,

LIVIU EUGEN POSIRCA



JUDETUL ARGES
COMUNA VULTURESTI
CONSILIUL LOCAL VULTURESTI

HOTARAREA NR. 7 18.01.2021

privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii
»Construire gradinitd in cdtunul Mazgana”, faza Studiu de Fezabilitate

Consiliul Local al comunei Vulturesti, judeful Arges, Tntrunit in sedinta extraordinard, astizi
18.01.2021;

Avand n vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Vulturesti nr.165/14.01.2021 ;
- Raportul de specialitate nr.172/14.01.2021, fntocmit de compartimentul de
specialitate al comunei Vulturesti;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
- Hotdrdrea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadrual documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din

fonduri publice;
- Legea 500/2002 privind finantele publice;
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale;
- Dispozitiile art. 129 alin. (2) litb), alin.(4) lit.d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind

Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art.133 alin.(2) lit. a)196 alin.(1) lita) din O.U.G. nr. 57/2019

privind Codul administrativ, Consiliul Local Vulturesti:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii
»Construire gradinita In citunul Mazgana”, faza Studiu de Fezabilitate.
Art.2. Primarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate, vor duce la indeplinire prezentahotarare.
Art.3. Secretarul general al comunei Vulturesti va comunica prezenta hotdrare Primarului
comunei Vulturesti, compartimentului achizitii publice si Institutiei Prefectului — Judetul ArgesIn vederea exercitdrii conirolului de legalitate si va fi publicatd Tn Monitorul oficial local.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENE

MIHAI MIRCEA C .



JUDETUL ARGES
COMUNA VULTURESTI
NR. 172/14.01.2021

RAPORT

Prin proiectul de hotarare propus se solicita plenului Consiliui local Vulturestaprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul ,,Construire gridinitd incatunul Mazgana”, faza Studiu de Fezabilitate .

In exercitarea atributiilor conferite prin art. 129 alin. (2) lit. b) din OUG 57/2019 privindCodul administrativ, consiliul local are atribufii privind dezvoltarea economico-sociali si demediu a comunei.
Avand in vedere faptul ci fn Comuna Vulturesti, catunul Mazgana actul educational

prescolar medical se desfisoari ntr-o locatie Tnchiriatd, iar acest lucru nu permite efectuarea de
investitii care sd sporeascd gradul de confort $i sigurantd a copiiilor prescolari si nici dotarea cumateriale didactice moderne, care si stimuleze capacitatile digitale ale copiiilor. Astfel, pentru
cresterea calitatii vietii Tn comuna Vulturesti apare ca necesard investitia ,,Construire grddinitd Tn
cdtunul Mazgana”.

Aceastd investitie urmireste crearea si dezvoltarea serviciilor de educatie pentru populatia
comunei, fiind esentiald pentru asigurarea unui nivel de trai decent, pentru cresterea gradului de
confort material si psihologic, aducand beneficii sociale si de mediu considerabile.

Tinand cont de prevederile:
HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice.
Legea 500/2002 privind finantele publice;
Legea 273/2006 privind finantele publice locale;
Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

Propun inifierea unei hotarari privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-
economice pentru obiectivul , Construire gradinitd Tn cdtunul Mazgana”, faza Studiu de
Fezabilitate.

Inspector,
Pdarvu Ligia Maria

7)



ROMANIA
JUDETUL ARGES

COMUNA VULTURESTI

REFERAT DE APROBARE
Nr. 165/14.01.2021

la proiectul de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice pentru
obiectivul ,,Construire gradiniti in citunul Mazgana”, faza Studiu de Fezabilitate

In exercitarea atributiilor conferite prin art. 129 alin. (2) lit. b) din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ, consiliul local aie atribuii privind dezvoltarea economico-sociali si de
mediu a comunei.

Avand in vedere faptul ci in Comuna Vulturesti, citunul Mazgana actul educational
prescolar medical se desfdsoari intr-o locatie Inchiriatd, iar acest lucru nu permite efectuarea de
investitii care sd sporeascd gradul de confort si sigurantd a copiiilor prescolari si nici dotarea cu
materiale didactice moderne, care si stimuleze capacitdtile digitale ale copiiilor. Astfel, pentru
cregterea calitdii vietii in comuna Vulturesti apare ca necesar3 investitia ,,Construire gradinit incatunul Mazgana”.

Aceastd investifie urmareste crearea si dezvoltarea serviciilor de educatie pentru populatia
comune, fiind esentiald pentru asigurarea unui nivel de trai decent, pentru cregterea gradului de
confort material si psihologic, aducind beneficii sociale si de mediu considerabile.

Tinand cont de prevederile:
HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
Legea 500/2002 privind finantele publice;
Legea 273/2006 privind finantele publice locale:
Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

Propun Consiliului Local al comunei Vuluresti sa aprobe Intocmirea documentatiei
tehnico-economice pentru obiectivul ,,Construire grddinitd In cdtunul Mazgana” faza Studiu de
Fezabilitate.

PRIMAR,

LIVIU EUGEN P


